Afgørelse om ikke VVM-pligt for opretning af Granvej,
samt etablering af cykelsti og fortov

Billund Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til vedlagte skema og vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil kunne få væsentlig indvirkninger på miljøet, og at projektet dermed ikke er vvm-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bilag 2, pkt.
10, e.”
Anmeldelsesskema er vedlagt som bilag 1.
Det ansøgte projekt
Projektet omhandler opretning af Granvej i Billund, som slår et skarpt sving. Herudover etableres der cykelsti og fortov for at forbedre trafiksikkerheden for bløde
trafikanter. Der etableres også fortov langs den sydlige side af Ole Kirks Vej fra
Granvej og 120 m hen ad Ole Kirks Vej.
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Begrundelse
Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter
en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet
væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige,
kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Yderligere begrundes afgørelsen med at projektet har til formål at øge trafiksikkerheden, og at cykelstien etableres langs en eksisterende vej.
Projektet giver derfor ikke anledning til negativ virkning på miljø.
Det skal bemærkes, at denne afgørelse alene er en afgørelse i forhold til VVM-bekendtgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Øvrige nødvendige tilladelser eller godkendelser efter anden lovgivning skal bygherren fortsat sikre.
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Høring af andre berørte myndigheder
De berørte myndigheder ved Billund Kommune er blevet hørt.
Billund Kommune har vurderet, at der ikke er nogen andre myndigheder som bliver
berørt af projektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring af andre myndigheder i sagen.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 12. august
2020.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af §§ 98-100 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagen skal være indgivet senest den 9. september 2020
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, samt på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager
som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens gebyret er 1.800 kr. for
virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden
klagefristens udløb sker på egen risiko.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden
6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse
med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Med venlig hilsen
Merete Vindum
Byplanlægger
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